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ס וכללי טיסה)(תיקון), החשמ״ד-983ן י ס (הפעלת כלי ס י ס ת ה ו  תקנ

: ן תקנות אלה , אני מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 ג

 תיקח תקני. 1 1. בתקנה 1 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ״ב—21981 (להלן —
 התקנות העיקריות) —

 (1) אחרי הגדרת ״אוירון״ יבוא:

; ג  ״ ״אוירון זעיר״ — אוירון שמשקלו כשהוא ריק אינו עולה על 120 ק״

 ״אוירון הדרכה זעיר״ — אוירון שמשקלו כשהוא ריק אינו עולה על 150
״ ; ג  ק״

א: בו  (2) אחרי הגדרת ״גובה החלטה״ י

 ״ ״גלישון״ — כלי טיס הכבד מהאויר שמשקלו כשהוא ריק אינו עולה על
 40 ק״ג ושאינו קשור לחבל או לכבל ואין לו מנוע, המסוגל לשאת אדם

;״ לו  והשליטה בו היא בהטיית הגוף של מפעי

א: בו  תיקה תקני, 24 2. בתקנה 24 לתקנות העיקריות, אחרי פסקי.(3), י

ר;  ״(4) אוירון זעיר ואוירון הדרכה זעי

יתנה לו תעודת כושר טיסה מיוחדת ושפסקה (3) אינה חלה  (5) כלי טיס שנ
״  עליו אלא אם כן קבע המנהל אחרת;

א: בו  תיקון תקנה 28 3. בתקנה 28 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) י

 ״(ג) תקנה זו לא תחול על אוירון זעיר ועל אוירון הדרכה זעיר.״

 תיקון תקנה 33 4. בתקנה 33 לתקנות העיקריות —

א: בו  (1) תקנות משנה (ב) ו־(ג) יסומנו (ד) ו־(ה) כסדרן ולפניהן י

 ״(ב) לא יפעיל אדם כלי טיס ממונע שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה
 מיוחדת והמופעל לפי כטר״ח או כטר״מ, אלא אם כן נמצאים בכלי הטיס
 המכשירים והציוד המפורטים בתקנת משנה (א)(1) ו־(2) או מכשירים וצייד
 שאישר המנהל כשווי ערך׳ להם, ואלא אם כן המכשירים ופרטי הציוד כאמור

 הם במצב שמיש, אולם —

 (1) לענין תקנת משנה (א)(1)כי, תהיה חגורת כתף מאושרת לכל
; ב ש ו  מ

ה (א)(2)גי, יהיו פנסי אורות בנחיתה שקבע  (2) לענין תקנת משי
; הל  המנ

 (3) הוראות תקנת משנה (א)(1)כ״א ו־(2)ה׳ ו־ו׳ לא יחולו.

 (ג) לא יפעיל אדם אוירון זעיר שניתנה לגביו תעודת כושר טיסה לאוירון
 זעיר, אלא אם כן נמצאים בו המכשירים והציוד המפורטים להלן והמכשירים

ש:  ופרטי ציוד שלהלן הם במצב שמי

/ ענג׳ 2551; ס״ח התש״י, עמ׳ 73; התשל״ב, עמ׳ 148.  1 חוקי א״י, כרך ג
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 8; התשמ״ג, עמי 230.

ת 4529, ה׳ בתשרי התשמ״ד, 12.9.1983 ו נ ק ת  2 קובץ ה



יר;  (1) מד מהירות או

בה; ו  (2) מד ג

 (3) מצפן מגנטי.״

 (2) בתקנת משנה (ה), במקום ״(א) ו־(ב)״ יבוא ״(א) ו־(ד)״. (

ן תקני, 46 . תיקו א ו ב ) י 5 ה ( ק ם י פ ר ח ׳ א ת ן י ר ק י ע ת ה ו נ ק ת 1 , ( ן ) 4  5. בתקנה 6

 ״(6) אוירון זעיר ואוירון הדרכר. זעיר.״

2 ה 5 נ ק י ת י ק י  6. בתקנה 125 לתקנות העיקריות — ת

 (1) בהגדרת ״אחזקה קלה״ בסופה יבוא ״כמפורט בסעיף י) בנספח 4. לחלק 43
 לפ.א.ר.״

א: בו  (2) אחרי הגדרת ״אחזקה קלה״ י

 ״ ״בדיקה יומית״ — בדיקת כשירות של כלי טיס קטן המבוצעת אחת
 לעשרים וארבע שעות, בהתאם למערך האחזקה;

 ״בדיקת תחנה״ — בדיקת כשירות של כלי טיס המבוצעת בתחנה, בהתאם
 למערך האחזקה;

 ״בסיס־אם״ — המקום המוגדר ברשיון ההפעלה המבצעי של בעל רשיון
; ו  ההפעלה כבסיס האחזקה העיקרי של

 ״תחנה״ — שדה תעופה שאינו בםיס־אם של בעל רשיון הפעלה, המשמש
; ן ו  באורח קבוע להעלאה או להורדה של נוסעים או מטען על ידי בעל הרשי

 ״תחנת מעבר״ — שדה תעופה שאינו בסיס־ אם ואינו תחנה, המשמש מעת
 לעת לצרכי העלאה או הורדה של נוסעים או מטען או לצרכי מעבר בלבד.״

 7. בתקנה 129 לתקנות העיקריות — תיקון תקנה 129

א: בו  (1) בתקנה משנה (ב), במקום פסקה (2) י

 ״(2) המחזיק ברשיון טייס לפי תקנות הרשיונות רשאי לבצע אחזקה קלה
 על כלי הטיס שהוא בעלו או מפעילו, בתנאי שכלי טיס זה אינו מופעל לפי
 הפרקים השמיני, השנים עשר והשלושה עשר לתקנות אלה ושיש לאותו

 טייס הסמכה לכך כאמור בתקנה 130 ;

 (3) המחזיק ברשיון טייס לפי תקנות הרשיונות רשאי לבצע בדיקה יומית
 של כלי טיס שהוא בעלו או מפעילו, אולם כאשר כלי הטיס מופעל לשם
 הטסת נוסעים לפי הפרק השנים עשר לתקנות אלה, תוגבל הזכות האמורה

;  לביצוע בדיקה יומית מחוץ לבםיס־האם בלבד

 (4) המחזיק ברשיון טכנאי טיס לפי תקנות הרשיונות, או, אם כלי הטיס
 מופעל ללא טכנאי טיס — הטייס, רשאי כשהוא מפעיל את כלי הטיס לפי

 הפרקים השמיני או השלושה עשר לתקנות אלה, לבצע בדיקת תחנה —

 (א) בישראל — מחוץ לבסיס־האם;
 (ב) מחוץ לישראל — בתחנת מעבר.״

ת 4529, ה׳ בתשרי התשמ״ד, 12.9.1983 3 ו נ ק ת  קובץ ה



א: בו  (2) אחרי תקנת משנה (ב) י

 ״(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאים טייס או טכנאי טיס לאשר
 בחתימתם, בכל מקום פרט לבסיס־האם, כי כלי הטיס כשיר להמשיך בטיסתו,

: ה  אם מתקיים אחד מאל

 (1) לא נתגלה בכלי הטיס כל פגם המשפיע על כושר טיסתו של כלי
 הטיס ולא תוקנה בו מערכת כלשהי המשפיעה על בטיחות הטיסה

 (2) נתגלה בכלי הטיס פגם המשפיע על כושר טיסתו והוא תוקן
 בידי טכנאי לבדק כלי טיס, או חותם מוסמך בעל רשיון מתאים ותקף
 עם הגדרים מתאימים שניתן בישראל או מאת מדינה חברה, המועסק
 בחברת תעופה או במכון בדק שאישר המנהל לענין זה, והטכנאי או

 החותם המוסמך אישר בחתימתו כי כלי הטיס כשיר לטיסה;

 (3) עד הנחיתה המתוכננת הבאה של כלי הטיס לא חל מועד ביצוע
 ביקורת כלשהי או מועד ביצוע הוראת כושר אוירי בכלי הטיס.״

א: ״המתחזק את כלי הטיס״. בו  תיקון תקנה 30! 8. בתקנה 130 לתקנות העיקריות, בסופה י

ת 9. בכותרת לפרק התשיעי לתקנות העיקריות, במקום ״וגלישונים״ יבוא ״גלישונים, ר ת ו  ״יקיז כ
 זזפרק !התשיעי

 אוירונים זעירים ואוירוני הדרכה זעירים״.

 מיקמ תקנד,»> 10. בתקנה 162 (א) לתקנות העיקריות —

; ״ ג  (1) בפסקה (5), בסופה יבוא: ״ומשקלו כשהוא ריק אינו עולה על 40 ק״

א: בו  (2) אחרי פסקה (5) י

 ״(6) אוירון זעיר —
ית; נ ו ו  א. שיש לו אמצעי שליטה כי

 ב. הוא מסוגל לשאת אדם אחד בלבד;

 ג. הוא בעל מכל דלק עם קיבולת מרבית של 20 ליטר;

 ד. מהירות השיוט המרבית שלו אינה עולה על 100 קמ״ש;

; ש ״ מ  ה. מהירות ההזדקרות שלו אינה עולה על 45 ק

 (7) אוירון הדרכה זעיר —

נית; ו ו  א. שיש לו אמצעי שליטה כי
 ב. הוא מסוגל לשאת עד שני אנשים;

 ג. הוא משמש להדרכה בלבד.״

נ 11. בתקנה 163 לתקנות העיקריות — 6  מיקלל תקני, 3

מחק; (א) והמלה ״וגלישון״ בה — תי מן סו  (1) האמור בה י

א: בו  (2) אחרי תקנת משנה (א) י

 ״(ב) לא יפעיל אדם גלישון, אוירון זעיר ואוירון הדרכה זעיר אלא ברשיון
 הפעלה מבצעית מאת המנהל או במסגרת רשיון הפעלה מבצעית שניתן לאחר

 ובפיקוחו ואחריותו של בעל רשיון ההפעלה, ובהתאם לתנאי הרשיון.״

ת 4529, ה׳ בתשרי התשמ״ד, 12.9,1983 ו  4 קובץ התקנ



ת ו נ ק ן ת  12. בתקנות 164 ו־165 לתקנות העיקריות, במקום ״או גלישון״ יבוא ״גלישון, אןלךןן תיקו
 164 1־165

 זעיר ואוירון הדרכה זעיר״.

 ביטול תקנה 176

ה 177 נ ק ן ת קו  תי

ת סימן ו׳ פ ס ו  ה
 לפרק התשיעי!

 13. תקנה 176 לתקנות העיקריות — בטלה.

 14. בתקנה 177 לתקנות העיקריות —

א: בו  (1) בפסקה י(2), בסופה י

 ״אם הוגבל למפעיל אחד לפי תעודת הסוג שלו, או שהוא מוטס בידי שני
; ״ ו  מפעילים, אם הוגבל לשני מפעילים לפי תעודת הסוג של

 (2) פסקה (3) — תימחק.

א: בו  15. אחרי תקנה 180 לתקנות העיקריות י

: אוירונים זעירימ ׳  ״פייטן ו

 י׳״ייי־ 180 א. בסימן זה, ״אוירון זעיר״ — לרבות אוירון הדרכה זעיר, אם לא
 נאמר במפורש אחרת.

 180 ב. בכפוף לאמור בתקנה 163 (ב), לא יפעיל אדם אוירון זעיר אלא
 אם כן נתן לו המנהל רשיון עבור הפעלה זו, או במסגרת רשיון להפעלה
 מבצעית של אוירון זעיר (להלן — רמא״ז) ומפרטי הפעלה מתאימים לפי

 סימן זה ואלא בהתאם לתנאי הרשיון ולמפרטי ההפעלה.

ל 180ג. הוראות סימן זה החלות על אדם שהורשה כאמור בתקנה 180ב לה על מפעי  תחו

 א מורשי• יחולו על אדם המבצע הפעלה שפרק זה חל עליה ללא רשיון ומפרטי
 הפעלה מתאימים כאמור בתקנה 180ב.

 180ד. תקפו של רמא״ז אינו מוגבל בזמן, זולת אם הותלה או בוטל
 בידי המנהל.

 180ה. על מחזיק ברמא״ז יחולו הוראות הפרקים הראשון עד השביעי
 וכן הוראות הפרק השנים עשר המפורטות להלן בהתאמה לפי הענין,

:  ולפי האמור להלן

 (1) תקנות 234 ו־235;

 (2) תקנה 236, אולם —

 (א) במקום ״ארבעה כלי טיס״ יבוא ״שני כלי
; י ״ ס י  ט

ל;  (ב) פסקה (א)(2) לא תחו

 (3) תקנות 237 עד 240 ;

־(15) לתקנת  (4) תקנות 241 למעט פסקאות (14) ו
 משנה (ב);

 (5) תקנה 242 (א) ו־(ב);

ו להפעלה ו י ש  ו
ת י ע צ ב  מ

ון ו של רשי פ ק  ת

ת ו נ ק לת ת  תחו

12.9.1983 , י התשמ״י ר ש ת ת 4529, ה׳ ב ו נ ק ת בץ ה  קו



 (6) תקנות 243 עד 248 ;

 (7) תקנה 249, אולם —

א: בו  (א) לענין תקנת משנה (א), אחרי פסקה (2) י

 ״(3) במקרה של ממונה על המבצעים המועסק
 על ידי מחזיק רמא״ז המבצע הפעלה של אוי־
 רונים זעירים, הוא מחזיק ברשיון תקף עם

 הגדר אוירון זעיר.״

א: בו  (ב) לענין תקנת משנה (ב), אחרי פסקה (2) י

 ״(3) במקרה של טייס ראשי המועסק על ידי
 מחזיק רמא״ז המבצע הפעלה של אוירונים

 זעירים —

 א. מהזיק ברשיון טייס תקף עם הגדר
ר; עי  אוירון ז

 ב. מחזיק ברשיון מדריך טיס עם הגדר
ר; עי  אוירון ז

 ג. בעל נסיון של 500 שעות טיסה, מהן
 לפחות 200 שעות כמדריך;

 (4) מי שממלא תפקיד של טייס ראשי רשאי
 למלא גם את תפקידו של הממונה על המב־

 י צעים.״

 (8) תקנה 250 ;

 (9) תקנה 251, אולם לענין תקנת משנה (א)(4), במקום
 ״כל טייס המועסק על ידו״ יבוא ״כל טייס המטיס כלי

״; ן ו  טיס המופעל על ידי בעל הרשי

 (10) הקנה 252, למעט המלים ״שיש לשאתו בכל כלי טיס
 כאמור״ שבתקנת משנה (א);

 (11) תקנות 254 עד 256 ;

 (12) תקנה 258 ;

 (13) תקנה 259, למעט פסקאות (4) ו־(5) אולם — במקום
 ״לכל אדם המועסק על ידו״ ו״כל טייס״ בדישה, יבוא
 ״לכל טייס המטיס כלי טיס המופעל על ידיו״ ו״לכל טייס

 כאמור״ — בהתאמה;

 (14) תקנה 260, למעט פסקאות (2) ו־(3) לתקנת משנה (א);

 (15) תקנות 266, 278, 280, 281, 283, 295, 302, 304,
 ו ־305;

 (16) הוראות סימן טי.

ת 4529, ה׳ בתשרי התשמ״ד, 2.9.1983¡ ו  קובץ התקנ



: ת הפעלה 180ו. (א) לא יטיס אדם אוירון זעיר אלא אם כ? נתקיימו כל אלה ו ל ב ג  מ

ם; י  (1) מלאו לו 17 שנ

 (2) האוירון חינו חד־מושבי והוא נושא אדם אחד בלבד;
 הוראה זו אינה חלה על אוירון הדרכה זעיר;

 (3) הוא בעל רשיון טייס תקף לאוירון זעיר, רשיון טייס
 תקף עם הגדר אוירון זעיר או שהוא נמצא בתהליך הדרכה
 לקבלת רשיון טייס לאוירון זעיר או הגדר אוירון זעיר

 והוא בעל רשיון טייס מתלמד לאוירון זעיר.

 (ב) לא יטיס אדם אוירון הדרכה זעיר אלה אם כן נתקיימו כל
: ה ל  א

 (1) האוירון הוא דו־מושבי והטיסה מבוצעת לצרכי הוראת
;  טיסה בלבד

 (2) הטייס המפקד הוא בעל רשיון הדרכה עם הגדר אוירון
 זעיר והוא קיבל הסמכה להטיס את האוירון, או שהוא טייס

; כו  מתלמד בטיסת יחיד המצוי בהשגחת מדרי

 (3) האוירון אושר לצרכי הדרכת טיסה ולנשיאת שני
 אנשים.

 (ג) על אף האמור בתקנה 93(4) ו־(5), לא יטיס אדם אוירון
 זעיר —

 (1) מעל איזור מאוכלס או מעל התקהלות בני אדם;

 (2) בגובה של מעל 500 דגל מעל פני השטח, אם לא
 נקבע אחרת בפמ״ת ובהתאם לקבוע בספר העזר למבצעים

; ן ו  של בעל הרשי

 (3) מחוץ לאזורים ולנתיבי טיסה שנקבעו בפמ״ת לטיסת
 אוירונים זעירים;

 (4) אלא משדות תעופה או מנחתים שנקבעו בפמ״ת לטיסת
 אוירונים זעירים.״

 16. בתקנה 344 לתקנות העיקריות, במקום ״בתקנה 130״ יבוא ״בתקנה 131״. תיקו! תקנד, 344

ו פ ר ם ק ו י י (20 ביולי 1983) ח ג  י׳ באב התשמ״
) שר התחבורה 3 ~ ־ 1 2 9 מ 9 ח ) 
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׳ 2) (תיקון), התשמ׳׳ד-1983 ס מ סל איזון) ( ם (חי ת המי ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 118 לחוק המים, התשי״ט—1959 / לאחר התייעצות
 במועצת המים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת,

:  אני מתקין תקנות אלה

, במקום תקנות 4 עד ד (מס׳ 2), התשמ״ג—1983 2 .( ן ו ז  1. בתקנות המים (היטל אי
 יבוא:

ות ת תקנ פ ל ח  ה
ד 7  4 ע

 4. מפיק או ספק של מים לחקלאות, שעלותם 5.25 שקליט למ״ק או
 פחות מזה, ישלם היטל איזון, על כל כמות המיט המופקת או מסופקת,
 אם הוא מקורות — בשיעור 0,63 שקלים למ״ק, ואם הוא מפיק או: ספק
 אוזר — בשיעור 0.78 שקלים למ״ק; אולם אם שיעור ההיטל יחד עם
 העלות עולים על 5.25 שקלים למ״ק ישולם היטל חלקי בלבד בשיעור

 כזה, שעלות המים יחד עט ההיטל לא יעלו על 5.25 שקלים למ״ק.

 5. (א) על מים, לחקלאות שלפי קביעת נציב המים אין כל אפשרות
 להשתמש בהם לשימוש חילופי והם מופקים או מסופקים בגרביטציה או
 בדרך אחרת שהכיר נציב המים ועלותם היא: 5.25 שקלים למ״ק או פחות

:  מזה, יהיה שיעור ההיטל על כל כמות המים המוקצה כלקמן

 (1) בכל הארץ — 16 אגורות. חדשות למ״ק;

 (2) בתחום המועצה האזורית עמק הירדן — 14 אגורות
;  חדשות לכל׳ ק

 (3) בתחום המועצות, האזוריות תמר ובית-שאן — 14 אגורות
 חדשות למ״ק.

 (ב) מפיק או ספק של מים לחקלאות בתהום המועצה האזורית בית־
  שאן, החייב בהיטל כאמור בתקנה 4, ישלם במקום שיעורי ההיטל האמו

 רים שם רק 14 אגורות חדשות. למ״ק.

 (ג) (1) על מים המיועדים לשימוש בבריכות דגים יוטל היטל
 איזון בשיעורים המפורטים להלן ועל כמויות. המים שלהלן

 בלבד, לפי האזורים:

נם ק לדו י פ ת המים ב  כמו
 שעליה יוטל ההיטל

2,000 

2,000 

2,000 

1,800 

1,500 

1,500 

1,500 

ר ההיטל ו ע י  ע
ת חדשות למ״ק רו ו  באג

14 

14 

16 

16 

16 

16 

16 

 עמק בית־ ש אן

 עמק הירדן

 עמק חרוד

 עמק החולה

 שפלת, החוף

 עמק זבולון

 עמק יזרעאל

 ״שיועור היטל
 האיזון על מים

ת ו א ל ק ח  ב

 שיעור היטל
ל מים  האיזון ע

ת במקרים ו א ל ק ח  ל
 מיוחדים

, עכ׳ 140.  1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166; התשל״ו
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1122, עמי 1408 ועמי 1798.
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 (2) הוכח כי כמות המים שבה משתמשים בפועל לבריכות
 דגים באזורים האמורים בפסקה (1) הייתה קטנה מן הנקוב

 לצידם, יוטל ההיטל על הכמות שבה משתמשים בפועל;

 (3) בכל אזור מן האזורים האמורים בפסקה (1), שבהם
 מליחות המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים עולה על 500
 מיליגרם כלורידים לליטר, יוטל ההיטל על 1,000 מ׳׳ק לדונם

 בלבד.

יב בהיטל איזון והוא  (ד) מפיק או ספק של מים לחקלאות, החי
 חבר בקרן חידוש, ישלם היטל בשיעור כזה, שעלות המים יחד עם ההיטל

• למ״ק.  יועם התשלום לקרן החידוש, לא ייעלה עילי 5.25 שקלים;

ק או סיפק של מים לייצור תעשייתי, שעלותם היא 5.25 שקלים  6. מפי
 למ״ק אווי פחות מזה;, ישלם היטל איזון עלי כל כמות המים המופקת או
 מסופקת, אם ׳הוא מקורות — ,בשיעור 0.69 שקלים למ״ק, ואם הוא מפיק
 או סיפק אחרי — בשיעור 0.98 שקליים למי״ק; אולם, אם שיעורי ההיטל
 יחדי עם העלות עולים עלי 5,25 שקליים למ״ק, ישולם היטל חלקי׳ בלבד,

לא יעלו על 5.25 שקלים למ״ק.  בשיעור כזה שעלוות המים עם ההיטל׳ 1

ם לצרכי בית, מלאכה, מסהר, שירותים ושירותים  7, מפיק או ספק של מי
 ציבוריים, אשר עלות, ׳המים שלוי היא; 7.50 שקליים למ״ק או פחות, מזה,
 ישלם היטל •איזון עיל כלי כמות, המים המופקת או מסופקת, אם הוא
 מקוריות — בשיעור של 3.56 שקלים למ״ק, ואם׳ הוא מפיק או ספק
; אולם, אם, שיעורי ההיטל יחד ק  אחרי — בשיעור שלי 3.94 שקליים למ״
 עם העלות עולים על 7.50 שקלים למי״ק ישולם היטל חלקי בלבדי, בשיעור

 כזה שעלות המים ייחד עם ׳ההיטל לא יעלו על 7,50 שקלים למ״ק.״

 שיעדר היטל
 האיזון 1על מים

 לייצור תועשייתי

 שיעור היטל
ל מים  האיזון ע

 לצרכי בית,
 .מלאכה, מסחר,

 שירותים ושירותים
 ציבוריים

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

 ממילא מקוים שיר החקלאות

 כ״ב באלול התשט״ג, (31 באוגוסט 1983)
 (חמ 27—3)

1 9 8 3 - ד ״ מ ש ת ם מיוחד) (תיקון), ה  תקנות המים (תשלו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים .124 ב ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 י, ולאחר ׳
יעצות במועצת המים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של  התי

: ה ל י מתקין תקנות א  הכנסת, אנ

א: החלפת תקנה 2 בו , במקום תקנה 2 י  1. בתקנות המים (תשלום מיוחד), התשל״ט—2.1978

י שמפיק או ם 2. (א) .שיעורי התשלום המיוחד, אשר יחולו על מ ו י ש י ת ו ע י ש  ״
 מיוחד בהתאם

ת המים מספק כמות מים נחרגת, יהיו בהתאם למטרות המים כפי שצויינו ברשיון  למטרו

 ההפקה ובהתאם להוראות תקנות אליה.
 1 ס״ח התשי״ט, עמי 166; התשל״ו, עמי 140.

 2 ק״ת התשל״ט, עמי 305; התשמ״ג, עמ׳ 156, עמי 367, עמי 559, עמי 734, ׳עמי 918, עמי 1126, עמי 1409 ועמי 1799.
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 (ב) שיעור התשלום המיוחד על כל יחידת מים של כמות המים
יתי ולצרכי בית, מלאכה, מסחר,  הגחרגת לחקלאות, לייצור תעשי

ה: הי  שירותים ושירותים ציבוריים, י

ת מים נהרגת, שהיא עד 10% מכמות המים  (1) לגבי כמו
 המוקצה — 2.69 שקלים למ״ק;

 (2) לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים
 המוקצה — 13.50 שקלים למ״ק.״

ן י ג ם ב ח נ  כ״ב באלול התשמ״ג (31 באוגוסט 1983) מ
) ראש הממשלה 3 ־ 8 0 מ 8 ח ) 

 ממלא מקום שר החקלאות

 תקנות המים (הענקות) (תיקון), התשמ״ד-1983

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 121 לחוק המים, התשי״ט—1959 ג
:  במועצת המים, אני מתקין תקנות אלה

א: בו , במקום תקנות 4 ו־5 י 1 1. בתקנות המים (הענקות), התש״ם—1980 2 י י 3 ?" ת פ ל ח י  י
 4 ו״5

ל מים 4. מפיק או ספק של מים לחקלאות ולייצור תעשייתי, אשר עלות המים  ׳׳הענקות ע
ת ועל ו א ל ק ח  ל

יצור  שלו, בין עלות ההפקה ובין עלות ההספקה, לפי הענין, היא 5.25 שקלים מים לי
ן עלות  תעשייתי למ׳׳ק, או יותר מזה, יהיה זכאי להענקה בשיעור ההפרש שבי

 המים לבין 5.25 שקלים למ״ק (להלן — גבול ההענקה לחקלאות ולייצור
 תעשייתי).

׳ 5. מפיק או ספק של מים לצרכי בית, מסהר, מלאכה, שירותים ושירותים  שיעור ההענקי
ן עלות ההפקה ובין עלות ההספקה, , ציבוריים, אשר עלות המים שלו, בי " ר ח ס מ ״ ת י  ב

ם לפי הענין, היא, 7.50 שקלים למ״יק אז יותר, יהיה, זכאי להענקה בשיעור י ״ י י י 1 1 • . ה כ * ל  מ

 ההפרש שבין עלות המים לבין 7.50 שקלים למ״ק (להלן — גבול
 ההענקה לצרכי בית).״

 ציבוריים
 ושירותים

ן י ג ם ב ח נ  כ״ב באלול התשמ״ג (31 באוגוסט 1983) מ
< ראש הממשלה 3 ־ 2 מ 8 ח ) 

 ממלא מקום שר החקלאות

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166¡ התשכ״א, עמ׳ 175.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1698¡ התשמ״ג, עמ׳ 1126, עמ׳ 1410 ועמי 1800.
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 תקנות המים (תעייני מים המסופקים מאת מקורות) (מס׳ 2) (תיקון),

1983 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 י, לאחר
 התייעצות במועצת המים ועם שר הפנים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה

: ן תקנות אלה י מתקי  וועדת הכספים של הכנסת, אנ

 1. בתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (מס׳ 2), התשמ״ג—1983 ־, החלפת תקנה 7
א: בו ה 7 י  במקום תקנ

 למטרות״הצוינ״0 7. התעריפים לכל מ״ק מים מכמות המים המסופקת מאת מקורות יהיו
: ן  השונית כמפורט להל

 תעדיף בחדשים
 אפריל, מאי, תעריף בחדשים
גוסט י עז• או נ ו  ספטמבר עד מרס י
 (שקלים למ״ק) •(שקלים למ״ק)

 1 מיה לחקלאות

רות ל מקו ע פ  שם מ

2.40 

4.23 

5.08 

5.36 

5.64 

5.78 

5.92 

ל כ  תעריף ב
 חדשי השנה

 (שקלים למ״ק)

1.88 

2.25 

3.63 

4.63 

5.00 

5.25 

 1.1 עמק הירדן 1.71

 יסוד המעלה 3.02

 כפר גלעדי 3.63

 אורן—חדרה 3.83

 חולון 4.03

 קרן—בנא 4.13
 גבול צפוני, רחלים, ראש פינה, כפר הנשיא,
 גולני, יבנאל, גליל מרכזי, עכו—שפרעם,
 שימתן—הרי אפרים, מגדל—נצרת, עמק
 מזרחי, רום כרמל, שומרון, בהל עירון, גוש
 דן, השפלה* אשתאול, שואבה, לכיש,

 אשקלון 4.23
לל שפלת לוד, שורק, גת.  * כו

ינות  1.2 בית שאן — מעי

 •שפעה

 רמתניה

 אגם היתל

 בית־שאן—קידוחים, יוטבתה
 רמת הגולן, נגב, כורנוב, הר הנגב, ערד,

 אילת, פראן, עין יהב, עין בוקק

 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 166; התשל״ו, עמי 140.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1127, עמי 1411 ועמי 1801.
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 תעריף בעד תעריף בעד
 כמות מים של כמות מים של

 2000 מ״ק 2000 מ״ק
 ראשונים לדונם נוספים לדונם

 (בשקלים למ״ק) (בשקלים למ׳׳ק)

 1.3 מים לבריכות דגים

 שם מפעל מקורות

ינות 1.88 1.74  בית־ שא ן — מעי
 שפעה 2.25 2.11
 יסוד המעלה 3.22 3.06

: (1) במפעל מקורות יסוד המעלה יחול התעריף שבטור הימני על 1,800 ת ו ר ע  ה
 המ״ק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על 2,200 המ״ק

, ; ם נ ו ד  הנוספים ל

 (2) במפעל מקורות שבו מליחות המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים
 עולה על 500 מיליגרם כלורידים לליטר יחול התעריף שבטור הימני
 על 1,000 המ״ק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על 3,000

 המ״ק הנוספים לדונם.

 2 מים לתעשיה ייעייר
 "י שם מפעל מקורות (שקלים למ״ק)

 בית שאן—מעיינות 2.13
 עמק הירדן 2.63
 כפר גלעדי 4.63
 אורן—חדרה 4.88
 בית שאן—קידוחים, יוטבתה 5.00
 חולון 5.13

 רמת הגולן, גבול צפוני, ראש פינה, גדלני קרן—
 ,בנא, גליל מרכזי, עכו—שפרעם, שימרון—הרי
 אפרים, מגדל—נצרת, עמק מזרחי, רום כרמל,
 שומרון, בית־שאן—קידוחים, יוטבתה, גוש דן,
 השפלה* אשתאול, שואבה, אשקלון, לכיש,
 נגב, כורנוב, הר הנגב, ערד, אילת, פראן, עין

 יהב, עין בוקק, נחל צין, שדה רימון 5.25

 3 מים לצריבה ביתית

 בית שאן—מעיינות . 5.13
 עמק הירדן 5.50

 רמת הגולן, כפר גלעדי, גבול צפוני, ראש פינה,
 כפר הנשיא, קרן בנא, גדלני, יבנאל, גליל מר
 כזי, עכו—שפרעם, שימתן—>»די אפרים, מגדל—
 נצרת, עמק מזרחי, אורן—חדרה, רום כרמל,
 שומרון, נחל עידון, בית שאן—קידוחים, גוש
 דן, חולון, השפלה* אשתאול, שואבה, לכיש,
 אשקלון, נגב, כורנוב, הר הנגב, ערד, אילת,
 פראן, יוטבתה, עין יהב, עין בוקק, שדה עבדה,

 שדת רימון 7.50
 * כולל שפלת לוד, שורק, גת.
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 4 התעריפיפ לכמות טימ נהרגת

 התעריפים בעד כמות מים נחרגת לחקלאות, לתעשיה ולצריכה ביתית, יהיו
:  כדלקמן

 4.1 לגבי כמות מים נהרגת שהיא עד 10% מכמות המים המוקצה —
 תוספת של 2.69 שקלים למ׳׳ק מעל לתעריפים הנקובים בפסקאות (1)

 עד (3), לפי הענין.

 4.2 לגבי כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מכמות המים •המוקצה —
 תוספת של 13.50 שקלים למ״ק מעל לתעריפים הנקובים בפסקאות

 (1) עד (3), לפי הענין,״

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר החקלאות

 כ״ב באלול התשמ״ג (31 באוגוסט 1983)
 (וומ 807—3)

 תקנות המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות) (מס׳ 2) (תיקון)/
 התשמ״ד-983ז

 בתוקף .סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 •י, לאחר
 התייעצוון עם מועצת המים, ,באישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים

: ות אלה ן תקנ י מתקי  של הכנסת ובהסכמת שר הפנים, אנ

 1. בתקנה 4 לתקנות המים (תעריפי מים ,ברשויות מקומיות) (מס׳ 2), התשמ״ג— תיקון תקני, 4
א: בו  21983, במקום פסקאות 1 עד 4 י

 ״1 לצריכה ביתיה

ם למ-יק י ל ק ש נ ר _ ו י ת ך ך י ח ל י כ ! ׳ ? ת י י ב כ ר צ !  1L ק

 1.1.1 בעד 8 מ״ק הראשונים או חלק מהם 18.50

 1.1.2 בעד 8 מ״ק נוספים או חלק מהם 29.13

 1.1.3 בעד כל מ׳׳ק נוסף 46.88

נה מעל 4 נפשות, הגרות בדירה, ושהצריכה  1.1.4 משפחה המו
 החדשית שלה עולה על 8 מ״ק, תהיה זכאית ל־3 מ״ק
 נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל ל־4, במחיר
ה 1.1.1, לאחר שתוגש בקשה  הנקוב בפסקת משנ

 לכך בכתב (להלן — כמות מוגדלת);

 הכמות המוגדלת שנקבעה למשפחה כאמור תבוא
ה 1.1.1 לכל  במקום הכמות האמורה בפסקת משנ

 הצרכים האמורים בתקנות אלה.

 1 פ״ה התשי״ט, עמ׳ 166; התשל״ו, עמ׳ 140.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1131, עמ׳ 141:3 ועמי 1803.
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ם למ״ק י ל ק ש  נ

 1.1.5 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה
 אחת, שבהם קיימת צריכת מים משותפת, כולל מים
 לחימום ומים חמים, פרט לגינה משותפת, תחולק
 צריכת המים המשותפת הכללית בין יחידות !הדיור
 בבית, בין לפי מספר היחידות ובין לפי מספר החדרים,

 על פי החלטת הרשות המקומית.

 1.2 גינות נוי מושקות —

 1.2.1 במקום שהמים לגינה אינם נמדדים בנפרד, בהגבלות
 המפורטות להלן, המתייחסות לכל 100 מ״ר של גינה,
ר גינה לכל יחידת דיור,  עד לגבול של 500 מ״
 ובתקופות המפורטות להלן, ומעל ל־8 מ׳׳ק הראשונים

 לדירה או מעל לכמות המוגדלת 10.00

פ  1.2.1.1 בכל הרשויות המקומיות פרט למפורטות להלן בנ
 רד — ההגבלה תהיה של 68 מ״ק, באופן מצטבר

 לחדשים אפריל עד נובמבר בלבד.

 1.2.1.2 ברשויות המקומיות הנמצאות בין קו ישר ממזרח
 למערב המחבר את הערים אשקלון וקרית־גת לבין
 קו ישר ממזרח למערב העובר דרך העיר באר־שבע,
 לרבות העיריות אשקלון וקרית־גת, וכן ברשויות
 המקומיות הנמצאות בעמק בית־שאן — ההגבלה תהיה
 של 9.5 מ״ק לחודש, בחדשים אפריל עד נובמבר בלבד.

 1.2.1.3 ברשויות המקומיות הנמצאות דרומה לקו ישר ממזרח
 למערב, העובר דרך העיר באר־שבע, לרבות העיר
 באר־שבע. — ההגבלה תהיה של 9.5 מ״ ק לחודש
 בחדשים אפריל עד נובמבר ו־3.0 מ״ק לחודש בחדשים

 דצמבר עד מרם.

 1.2.2 במקום שהמים לגינה י נמדדים בנפרד, בהגבלות
 ובתקופות המפורטות בפסקאות משנה 1.2.1.1 ועד
 1.2.1.3, לפי הענין, והמתייחסות לכל 100 מ׳׳ר של
 גינה, עד לגבול של 500 מ״ר גינה לכל יחידת דיור.

 1.2.2.1 מצאה רשות מקומית כי גינת נוי מושקית משמשת
 להנאת הציבור, רשאית היא לקבוע, על פי בקשה
 שתוגש לה בכתב, כי גבול שטח הגינה האמור בפסק
 אות משנה 1.2.1 ו־1.2.2 יהיה 1000 מ״ר גינה לכל

 יחידת דיור.

 1.2.3 מעבר להגבלות — כאמור בפסקאות משנה 1.1.2
 ו־1.1.3, לפי הענין.
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 1.2.4 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה
 אחת, עם גינה משותפת, תחולק תצרוכת המים הכללית
 של הגינה בין יחידות הדיור שאליהן צמודה הגינה,
ן לפי מספר היחידות בבית ובין לפי מספר החדרים,  בי

 על פי החלטת הרשות המקומית.

 1.2.5 החיוב בתעריף לצדכי בית, כאמור בפסקאות משנה
 1.1—1.2, לפי הענין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות
 המים שנצרכו בפועל לשימוש זה, או לגבי כמות

 המינימום לחיוב.

 2 לתעשיה

מית—  2.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקו

 כאשר המים המופקים בידי הרשות המקומית —

 בגבולות הכמות המוקצבת

 מעל הכמות המוקצבת —

 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10%
 מהכמות המוקצבת

 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10%
 מהכמות המוקצבת

 2.2 מקום שרשות מקומית מקבלת את המיס שהיא מספקת
 לתעשיה ממספר מקורות, בין בהפקה עצמית ובין
 בקניה מספקים, ייקבע מחיר הנ?ים לתעשיה לצרכן
 הרשום ברשיון הפקה של הרשות המקומית בהתאם
ו מופקת או מסופקת מרבית כמות  למקור הנ?ימ ממנ
נה  המים לתעשיה ברשות המקומית, ואין נפקא מי
 מאיזה מקור מקבל הצרכן את כמות המים המסופקת לו

 בגבולות הכמות המוקצבת —

 כאשר מרבית כמות המים לתעשיה ברשות
 המקומית מופקת בידי הרשות המקומית

 כאשר מרבית כמות המים נקנית מספקים —
 אם הרשות המקומית קונה את המים מיותר
 מספק אחד או מכמה מקורות של אותו

 ספק —

ו  המחיר המשולם לספק במקור המים שממנ
 מסופקת מרבית כמות המים ל תעשיה למעט
מ ובתוספת 2.13 שקלים למ״ק (להלן —  מע״

 המחיר לכמות המוקצבת).
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 בשקלים למ״ק

 מעל לכמות המוקצבת —

 כאשר מרבית כמות המים למעשיה מופקת
 בידי הרשות המקומית —

 בעד כמות מים נהרגת שהיא עד 10%
 מהכמות המוקצבת 10.06

 בעד כמות מים נהרגת שהיא מעל 10%
 מהכמות המוקצבת . 20.88

 כאשר כל כמות המים או מרביתה נקנית
 מספקים —

 המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 2.69 שק
 לים למ״ק בעד כמות מים נחרגת שהיא עד
 10% מהכמות המוקצבת ובתוספת 13.50
 שקלים למ״ק בעד כמות מים נחרגת שהיא

 מעל 10% מהכמות המוקצבת.

 2.3 למלאכה ותעשיה זעירה, ללא כמות מוקצבת ברשיון
 ההפקה , 29.38

יה באתרי הבניה —  2.4 לבנ

 2.4.1 באתר בניה מעל 50 דירות, או מעל ל־7500 מ״ר
 שאינה למגורים, בהגבלה של 0.30 מ״ק לכל מ״ר

 בניה 21.06

 2.4.2 באתר בניה עד 50 דירות, או עד ל־7500 מ״ר בניה
 שאינה למגורים, בהגבלה של 0.50 מ״ק לכל מ״ר

 בניה 21.06

 2.4.3 בבניה של בתים בודדים, חדרים ווילות, או עד 250
נה למגורים, בהגבלה של 0.70 מ״ק  מ״ר בנית שאי

ה 21.06 י  לכל מ״ר בנ

 2.4.4 בעד כמות מים׳ נחרגת שהיא עד 10% מהכמות
 המוקצבת כאמור בפסקאות משנת 2.4.1 עד 2.4.3,

 לפי •תענין 23.75
 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות
 המוקצבת כאמור בפסקאות משנה 2.4.1 עד 2.4.3,

ן 34.56 י  לפי הענ

 3 לחקלאות

 3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית —

 כאשר כמות המים מופקת בידי הרשות המקומית —
: ן  כמפורט בטבלה שלהל
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 מעל הכמות המוקצבת

 נעד כמות מים
 נהרגת שהיא מעל

 10% מהכמות
 המוקצבת

 בעד כמות מים
 נהרגת שהיא עד
 10% מהכמות

 המוקצבת

 בגבולות הכנ?ות
 שם הרשות המקומית המוקצבת

 מועצה אזורית עמק הירדן 1.50 4.19 15.00

17.16 6.25 3.56 

ת: אליכין, ו מי  עירית חדרה; מועצות מקו
 בנימינה, זכרון יעקב, יסוד ׳המעלה,

 מנחמיה, פרדס חנה—כרכור, עתלית

18.56 7.75 5.06 

ות: עכו, נהריה, קרית אתא, קרית רי  עי
ם; מועצה  ביאליק, קרית מוצקין, קרית י
ת: אבן ו מי  אזורית נעמן, מועצות מקו
 יהודה, ג׳לג׳וליה, טייבה, פקיעין, פרדסיה.

 קלנסואה, שבי ציון

18.75 7.94 5.25 

ות: הרצליה, כפר סבא, לוד, נתניה, רי  עי
 פתח־תקוה, ראשון לציון, .רמלה, רחובות;
ות: גבעת שמואל, גדרה, מי  מועצות מקו
 הדר השרון, הוד השרון, יהוד, כפר יונה,
 כפר שמריהו, נחלת יהודה, נס ציונה,
 קדימה, קרית אונו, רמת השרון, רעננה,

ד נ  תל מו

18.75 7.94 5.25 
 כל יתר הרשויות המקומיות שלא פורטו

ל.  לעי

 3.2 מקום שרשות מקומית מקבלת את המים שהיא מספקת לחקלאות ממספר מקורות,
ת ובין !בקניה מספקים, ייקבע מחיר המים לחקלאות לצרכן  בין בהפקה עצמי
ו מופקת  הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית בהתאם למקור :המים שממנ
נה ת כמות המים לחקלאות ברשות המקומית, ואין נפקא מי  או מסופקת מרבי
ת כמות המים המסופקת לו. בגבולות הכמות המוק  מאיזה מקור מקבל הצרכן א
 צבת — כאשר מרבית המים לחקלאות ברשות המקומית מופקת בידי הרשות
ה 3.1. כאשר מרבית כמות המים  המקומית — בהתאם לטבלה: בפסקת משנ
 נקנית מספקים — אם הרשות המקומית קונה את המים מיותר מספק אחד או
ו ל אותו ספק — המחיר המשולם ׳לספק ממקור המים שממנ  מכמה מקורות ש
ל תקל אות למעט מע״מ; ובתוספת 2.00 שקלים למ״ק  מסופקת מרבית כמות המים,

 (להלן — המחיר לכמות המוקצבת).

 מעל לכמות המוקצבת —

 כאשר מרבית כמות המים מופקת :בידי הרשות המקומית — בהתאם לטבלה
ה 3.1. כאשר כל כמות המים או מרביתה נקנית מספקים — המחיר  בפסקת משנ
 לכמות המוקצבת בתוספת 2.69 שקלים למ״ק בעד כמות מים נחרגת שהיא עד
 10% מהכמות המוקצבת ובתוספת 13.50 שקלים למ״ק בעד כמות מים נחרגת

 שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת.
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 3.3 למשקי עזר —

 בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת — כאמור בפסקאות משנה
 3.1 ו־3.2, לפי הענין.

 4 לשירותים ושירותים ציבוריים
ק " מ ° י ' י ק ש  4.1 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים — ב

 (א) לכל הכמות הנצרכת לשימוש זה 23.13

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 .בגבולות הכמות המוקצבת 23.13
 מעל לכמות המוקצבת 46.00

 4.2 לבתי חולים —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 23.13

-  (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה -

 בגבולות הכמות המוקצבת 23.13
 מעל לכמות המוקצבת 46.00

 4.3 לבתי מלון —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 16.81

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 16.81

 מעל לכמות המוקצבת —
 בעד כמות מים נהרגת שהיא עד 10%

 מהכמות ׳המוקצבת 19.50
 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10%

ת המוקצבת 31.56  מהכמו

י בטחון —  4.4 למיתקנ

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 23.13

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 23.13
 מעל לכמות המוקצבת 46.00

 4.5 לגינון—

 4.5.1 לגינון ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקו
 מית או רשות ממלכתית או ציבורית —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 10.06

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 ,בגבולות. הכמות המוקצבת 10.06
 מעל לכמות המוקצבת 30.06
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נות נשקלים למ״ק נות נוי מושקות, פרט לגינון ציבורי ופרט לגי  4.5.2 לגי
 נוי מושקות, המאוזכרות בפסקה (1), ובתנאי שהמים

 לגינות הנוי נמדדים בנפרד —
ה 1  (א) בהגבלות ובתקופות המפורטות בפסקאות משנ

 1.2.1.1 עד 1.2.1.3, לפי הענין, והמתייחסות
 לכל 100 מ״ר של גינה 10.00

 (ב) מעבר להגבלות 27.50

 4.6 למיתקני תחבורה —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 32.75

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 32.75

 מעל לכמות המוקצבת 55.00

 4.7 למוסדות ציבור ומוסדות של •הרשות המקומית, שלא

 פורטו במקום אחר בתקנות אלה 23.44

 4.8 למכבסות 23.44

 4.9 לחנויות דגים 23.44

 4.10 לבריכות שחיה, בתי מרחץ ומקוואות 23.44

 4.11 לבתי עלמין 15.00

 4.12 למסעדות, בתי קפה, מזנונים ואולמי חתונות 33.63

 4.13 לחנויות, עסקים ומשרדים 46.06

 4.14 לכל שימוש אחר, שלא פורט בתקנות אלה 42.81״

ן י ג ם ב ח נ  כ״ב באלול תתשמ״ג (31 באוגוסט 1983) מ
) ראש הממשלה 3 ~ 2 מ 9 ח ) 

 ממלא, מקום שר החקלאות

«1 
 תקנות המים (תעריפי מים בעירית אילת) (מס׳ 2) (תיקון),

 התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט—1959 / לאתר
 התייעצות עם מועצת המים, באישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים

: ן תקנות אלה  של •הכנסת ובהסכמת שר הפנים, אני מתקי

 1. בתקנת 3 לתקנות תמים (תעריפי מים בעירית אילת) (מס׳ 2), התשמ״ג—1983 2, תיקון תקני, 3
א: בו  במקום פסקאות 1 עד 4 י

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166; התשכ״א, ענ2׳ 175.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1139, עמי 1419 ועמי 1809.
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ם למ״ק י  4.2 לבתי חולים _ נשקל

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 23.13

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת ״ 23.13

 מעל הכמות המוקצבת 92.63

 4.3 לבתי מלוין —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 16.81

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זד, —

 בגבולות הכמות המוקצבת 16.81

 מעל הכמות המוקצבת 92.63

 4.4 למיתקני בטחון —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 23.13

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 23.13

 מעל הכמות המוקצבת 92.63

 4.5 לגינון —

 4.5.1 לגינון ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת העיריה או
 רשות ממלכתית —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זי• 10.06

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 10.06

 מעל הכמות המוקצבת 92.63

נות  4.5.2 לגינות נוי מושקות, פרט לגינון ציבורי ומרט לגי
 בוי מושקות המאוזכרות בסעיף (1), ובתנאי שהמים

נת הנוי נמדדים בנפרד —  לגי

 (&) בהגבלה של 8 מ״ק לכל 100 מ״ ר של גינה,
 במשך כל השנה 10.00

 (ב) מעבר להגבלה 92.63

 4.6 למיתקני תחבורה —

 (א) לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 32.75

 (ב) נקבעה כמות מים מוקצבת לשימוש זה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 32.75

 מעל הכמות המוקצבת 92.63

 4.7 למוסדות ציבור ומוסדות של העיריה, שלא פורטו
 במקום אחר בתקנות אלה 23.44

י התשמ״ד, 12.9.1983 ר ש ת ת 4529, ה׳ נ ו נ ק ת ץ ה נ ו  22 ק



 בשקלים למ״ק

23.44 

23.44 

23.44 

15.00 

33.63 

46.06 

 102.06״

 4.8 למכבסות

 4.9 לחנויות דגים

 4.10 לבריכות שחיה, בתי מרחץ ומקוואות

 4.11 לבתי עלמין

 4.12 למסעדות, בתי קפה, מזנונים ואולמי חתונות

 4.13 לחנויות, לעסקים ומשרדים

 4.14 לכל שימוש אחר שלא פורט בתקנות אלה

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר החקלאות

 כ״ב באלול התשמ״ג (31 באוגוסט 1983)
 (1<מ 30-׳י3)

י , התשמ״ד-983ן ( ן (תיקו ם) מי ט (מדי י מ ת ה ו נ  תק

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, התשט״ו—1955 י, אני מתקי
 תקנות אלה:

! תקנה 45  1• בתקנה 45(א)(3) לתקנות מדידת מים (מדי מים), התשל״ו—1976 -, אחרי תיקו
 ״לבדיקה״ יבוא ״ולכיול״.

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר החקלאות

 ח׳ באלול התשמ״ג(17 באוגוסט 1983)
 (חמ 1677—3)

 1 ם״ח התשט״ו, עמי 82.
 2 ק״ת התשל״ו, «מ׳ 1116; התשנן״ג, עמ׳ 1603.

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
יה  השנ

הסחר בהם) ם ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה ו ח על מצרכי קו  צו הפי
, התשמ״983-1ו ( ן  (תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6, 15, 42 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח—1957 י, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת השניה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבור־ והסחר
 בהם), התשמ״ג—1983 2 —

 (1) בסעיף 1(ג), במקום ״מקדם של 4.41״ יבוא ״מקדם של 4.80״;

 (2) בסעיף 2(3), במקום ״4.80״ יבוא ״5.22״.

ם ק ו ר פ ו י י  ח
 שר התחבורה

(31 באוגוסט 1983) ג  כ״ב באלול התשמ״
 (חמ 202—3)

 1 ס״ח התשי״ה, עמי 24; התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשמ״ג, ע!מ׳ 1090, 1634.

ת 4529, ה׳ בתשרי התשמ״ד, 12,9.1983 23 ו  קובץ התקנ



4 ההשמ״ד-־ 1983 ׳ ו ע (בחינות)(הוראה ש ן  תקנות רואי חשבו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשגון, התשט״ו—1955 אני מתקי
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —•

״ —־ הבחינות שערכה מועצת רואי חשבון (להלן — המועצה),  ״בחינות חורף התשמ״ג
 בתקופה שבין י״ז בשבט התשמ״ג (31 ביגואר 1983) לבין י׳ באדר התשמ״ג (23

 בפברואר 1983);

ן התשמ״ג ו י  ״בחינות אביב התשמ״ג״ — הבחינות שערכה המועצה בתקופה שבין י״ח מז
 (30 במאי 1983) לבין ד׳ בתמוז התשמ״ג(15 ביוני 1983);

 ״בחינות סתיו התשמ״ד״ ~- הבחינות שתערוך המועצה בחודש נובמבר 1983 (חשון וכסלו
 התשמ״ד);

 ״נבחן מיוחד״ — מי שנכשל באחת או ביותר מבחינות חורף התשמ״ג ולא נבחן באותה
; ג  בחינה או באותן בחינות בבחינות אגיב התשמ״

.  ״התקנות״ — תקנות רואי השנון, התשט״ז׳—1955 2

 2. על אף האמור בתקנה 11 לתקנות, יראו נבחן מיוחד לצורך קביעת רשותו להיבחן
ת: נות מתיו התשמ״ד כאילו הוא עמד בהצלחה בהל הבחינות הבאו  בבחינה מבחי

 (1) כל הבחינות מבחינות חורף התשמ״ג אליהן ניגש;

 (2) כל הבחינות מבחינות אביב התשמ״ג אליהן היה זכאי לגשת אילו
 עמד בהצלחה בבחינות חורף התשמ״ג שאליהן נעש.

 3. נבחן מיוחד יציין את המלים ״נבחן מיוחד״ בראש הבקשה לפי תקנה 5 לתקנות,
 ויצרף פירוט של כל בחינות חורף התשמ״ג שאליהן ניגש.

ת להתייצב ו ש  ר
 לגחיגות

 3קשה של
 נבחן מיוחד

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

7 בספטמבר 1.983) ) ג ״ מ ש ת  כ״ט באלול ה
 (חמ 665—3)

 1 ם״ח התשט״ו, עמי 26; התשל״ח, עמ׳ 99.
׳ 523. ס  נ ק״ת התשט״ז, עמי 34; התשב״ג, «מ׳ 214 מ

ת 4529, ה׳ בתשרי התשמ״ד, 12.9.1983 ו  24 קובץ התקנ

1 גירגס מרמים הממשלה יזזמלימ 8 8  המחיר 24שקלים~~ 2883 — 0334 «




